VIRKSOMHEDSSERVICE
Tæt på virksomhederne i THY

Rekruttering
Opkvalificering
Fastholdelse

Hvad kan vi gøre for dig?
Om Virksomhedsservice
Virksomhedsservice i Jobcenter Thisted vil gerne bidrage til vækst i Thisted Kommunes virksomheder.
Som din samarbejdspartner er vores opgave at tilbyde nem og hurtig adgang til Jobcenter Thisteds serviceydelser.
Vores ambition er at være så tæt på virksomheden som muligt. Det gør vi ved at lære
din virksomhed grundigt at kende. En fast tilknyttet virksomhedskonsulent kan i fællesskab med din virksomhed, være med til at sikre at du kan få den arbejdskraft , du
har brug for på kort og på lang sigt.

Vi tilbyder bl.a. hjælp til..
at finde din næste medarbejder: Udsøge relevante CV’er og opslå stillinger på
Jobnet.
opkvalificering: Klæde ledige på til dét, som netop din virksomhed behøver.
job med løntilskud: Ansættelse af ny medarbejder med reduceret lønudgift for
en periode.
jobrotation: At sende medarbejdere på efteruddannelse og erstatte de ansatte
med ledige vikarer i uddannelsesperioden.
lærlingekoordinering: Hjælp til at finde/fastholde lærlinge.
voksenlærlingeordningen: Oprettelse af elevpladser til ledige og ikke-faglærte
ansatte over 25 år med tilskud til ansættelsen.
virksomhedspraktik: Afklaring af beskæftigelsesmål og udvikling af kompetencer.

Virksomhedskonsulenter - med speciale i
branchen
Vi arbejder brancheopdelt for at servicere din virksomhed bedst muligt, og har fokus
på at finde det bedste match mellem din virksomhed og din kommende medarbejder.
For at yde den bedste service til din virksomhed, arbejder vi tæt sammen med øvrige
lokale aktører bl.a. Thy Erhvervsforum, Erhvervsuddannelserne, De Faglige Organisationer, Erhvervskontakten og Erhvervsafdelingen ved Thisted Kommune.

Leo Alstrup
Virksomhedskonsulent
Telefon: 2442 4123

Lisbet Dyrhav Jensen
Virksomhedskonsulent
Telefon: 2933 8820

Erhvervserfaring:

Erhvervserfaring:

HR & løn, rekruttering, træ– og
metalindustri

Informationsformidling, HR og
jobformidling

Brancheområde: Bygge & anlæg, forsyning og

Brancheområde: Fremstillingsvirksomheder,

sundhedsvæsen.

finans, kultur og undervisning.

Asbjørn Husum Kolby
Virksomhedskonsulent
Telefon: 2154 6819

Pernille Krag Lindhardt
Virksomhedskonsulent
Telefon: 2154 6801

Erhvervserfaring:

Erhvervserfaring:

Rekruttering, onboarding, salg
og marketing

Eksportsalg, kundeservice

Brancheområde: Fremstillingsvirksomheder,

Brancheområde: Landbrug, skovbrug, dyrlæger,

frisører, IT , kommunikation og andre serviceydelser.

transport og fiskeindustri.

Thomas Olsen
Lærlingekoordinator /
Virksomhedskonsulent
Telefon: 2276 2621

Dzemila Pirija
Jobkonsulent
Telefon: 2146 9453

Erhvervserfaring:
Sagsbehandling, jobformidling,
superbruger VITAS

Erhvervserfaring: Detailhandel, salg, eksport-

Back office: Hjælpe virksomheder med bl.a. digi-

salg & markedsføring.

tale løsninger (VITAS).

Pernille Hviid Englund
Teamleder
Telefon: 2236 1313

Erhvervserfaring:
Salg, ledelse, virksomheds– og
erhvervssamarbejde, rekruttering.

Teamleder for Virksomhedsservice og
A-dagpenge.

VIRKSOMHEDERNES
SAMARBEJDSPARTNER
Virksomhedsservice bidrager til at
få flere i arbejde med fokus på

virksomhedernes behov.

Vi rådgiver om de mange tilskudsordninger
inden for beskæftigelsesområdet.

Vi hjælper med at finde egnede
kandidater til dine stillinger. I samarbejde
med vores kollegaer i jobcentret,
hjælper vi med de administrative opgaver.

Virksomhedsservice tilbyder gratis
annoncering af ledige stillinger på Jobnet
samt udsøgning og formidling af kandidater.
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